
Egzamin maturalny
w 2020 roku



Matura 2020 
Podstawa prawna:

ü ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) 

ü rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.) 

ü rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 843, ze zm.) 

ü komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. 
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020, 
opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 



Deklaracje zdających

Deklaracja wstępna – do 30 września 2019 r.

Deklaracja ostateczna – do 7 lutego 2020 r.

Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji. 



Struktura egzaminu

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

• czterech egzaminów w części pisemnej,

• dwóch egzaminów w części ustnej. 



Poziom rozszerzony:

4. Wybrany przez absolwenta 
(niezależnie od przedmiotów, 

których zdający uczył się
w szkole w zakresie rozszerzonym) 

Przedmioty obowiązkowe
Część ustna

Bez określania poziomu:

1. Język polski
2. Język obcy nowożytny 

(angielski, francuski, 
hiszpański, niemiecki, 

rosyjski, włoski) 

Część pisemna 
Poziom podstawowy:

1. Język polski 
2. Matematyka

3. Język obcy nowożytny



Przedmioty dodatkowe
ü obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego pisemnego egzaminu 

(bez progu zaliczenia)
ü możliwość przystąpienia do egzaminów z pięciu kolejnych przedmiotów 

Tylko poziom rozszerzony

filozofiabiologia chemia fizyka

geografia historia historia sztuki

informatyka

historia muzyki

język polski języki obce 
nowożytne

język łaciński i  
kultura antyczna

języki mniejszości 
narodowych matematyka wiedza o 

społeczeństwie



Część pisemna egzaminu z przedmiotów obowiązkowych - 170 minut
Część pisemna egzaminu z języka obcego nowożytnego - 120 minut

Część pisemna egzaminu z przedmiotów dodatkowych - 180 minut

W przypadku języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot 
dodatkowy, egzamin w części pisemnej na poziomie rozszerzonym - 150 minut

Część ustna z języka polskiego - 30 minut
Część ustna z języka obcego nowożytnego - 15 minut

Czas trwania egzaminu 



Warunki zdania matury 

Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi: 
1.  otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania 

z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części 
ustnej i w części pisemnej,

2.  przystąpić do egzaminu z przynajmniej jednego przedmiotu 
dodatkowego w części pisemnej. 

Absolwent nie zdał egzaminu maturalnego, jeśli unieważniono mu 
egzamin z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotu dodatkowego 
(jeśli wybrał tylko jeden). 



Dostosowanie warunków i formy egzaminu 

Dostosowania egzaminu dokonuje szkoła na podstawie opinii lub 
orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, a także 
zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 

Opinia poradni powinna być wydana nie wcześniej niż po 
ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do 
ukończenia szkoły podstawowej. Opinia wydana po ukończeniu 
klasy trzeciej szkoły podstawowej zachowuje swoją ważność na 
egzaminach na kolejnych etapach edukacyjnych. 

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia należy złożyć wraz 
z deklaracja maturalną, nie później niż do 7 lutego 2020 r.



Dostosowanie warunków i formy egzaminu 
Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie 
formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, to: 

ü orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność, 

ü orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie 
niedostosowaniem społecznym, 

ü orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

ü zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,

ü opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 



Dostosowanie warunków - procedury

ü Uczeń załącza do deklaracji stosowny dokument – do 
30 września 2019 r.

ü Rada Pedagogiczna zatwierdza odpowiednie dostosowanie –
zgodne z komunikatem dyrektora CKE.

ü Uczeń składa oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu 
ze wskazanych dostosowań, nie później niż do 13 lutego 2020 r. 



Materiały i przybory pomocnicze 

Zdający powinni mieć na egzaminie z każdego przedmiotu 
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony 
do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki, jeżeli trzeba 
je wykonać, zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się 
rysunków ołówkiem.

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych,
ścieralnych. 



Materiały i przybory pomocnicze 

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów 
egzaminacyjnych: 

Przedmiot Przybory i materiały Zapewnia
biologia linijka

kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne 
na egzamin maturalny z biologii, chemii 
i fizyki 

zdający
zdający
szkoła

chemia linijka
kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne 
na egzamin maturalny z biologii, chemii 
i fizyki 

zdający
zdający
szkoła



fizyka linijka
kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne 
na egzamin maturalny z biologii, chemii 
i fizyki 

zdający
zdający

szkoła

geografia linijka
kalkulator prosty
lupa

zdający
zdający
zdający

historia lupa zdający

historia sztuki lupa zdający

historia muzyki odtwarzacz płyt CD z kompletem 
zapasowych baterii i słuchawkami 
lupa

zdający

zdający

informatyka kalkulator prosty zdający



język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej 
polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób 

szkoła

język białoruski słownik językowy (jedno- albo 
dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 
osób 

szkoła

język litewski słownik językowy (jedno- albo 
dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 
osób 

szkoła

język ukraiński słownik językowy (jedno- albo 
dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 
osób 

szkoła

język kaszubski słownik ortograficzny języka polskiego, 
słownik poprawnej polszczyzny, słownik 
języka kaszubskiego – nie mniej niż 
1 na 25 osób 

szkoła



język łemkowski słownik ortograficzny języka polskiego, 
słownik poprawnej polszczyzny, słownik 
polsko- łemkowski i łemkowsko-polski –
nie mniej niż 1 na 25 osób 

szkoła

język łaciński 
i kultura 
antyczna

słownik łacińsko-polski – dla każdego 
zdającego; atlas historyczny – nie mniej 
niż 1 na 25 osób 

szkoła

matematyka linijka
cyrkiel
kalkulator prosty
Wybrane wzory matematyczne

zdający
zdający
zdający
szkoła

wiedza 
o społeczeństwie

kalkulator prosty zdający

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko 
dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie 
procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 



Zwolnienie z matury 

ü Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni 
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych także wtedy, gdy 
przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole. 

ü Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty należy 
przedstawić dyrektorowi szkoły przed rozpoczęciem egzaminów 
maturalnych. 

ü W przypadku uzyskania tytułu laureata lub finalisty z innego 
przedmiotu niż wskazany w deklaracji można dokonać zmiany 
wyboru przedmiotu. Wniosek składa się nie później niż do 
20 kwietnia 2020 r.



Zwolnienie z matury – wykaz olimpiad
Nazwa olimpiady Organizator Przedmiot

Olimpiada 
Matematyczna

Stowarzyszenie na Rzecz 
Edukacji Matematycznej 
w Warszawie

egzamin maturalny:
matematyka

Olimpiada Literatury 
i Języka Polskiego

Instytut Badań 
Literackich PAN

egzamin maturalny:
język polski

Olimpiada 
Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki 
w Warszawie

egzamin maturalny:
informatyka

Olimpiada Języka
Angielskiego

Wyższa Szkoła Języków 
Obcych im. Samuela Lindego
w Poznaniu

egzamin maturalny:
język angielski

Olimpiada Języka 
Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków 
Obcych im. Samuela Lindego
w Poznaniu

egzamin maturalny:
język niemiecki



Olimpiada Języka 
Rosyjskiego

Uniwersytet Warszawski 
Wydział Lingwistyki 
Stosowanej

egzamin maturalny:
język rosyjski

Olimpiada Języka 
Francuskiego

PROF – EUROPE 
Stowarzyszenie Nauczycieli 
Języka Francuskiego w Polsce

egzamin maturalny:
język francuski

Olimpiada Języka 
Hiszpańskiego

Polskie Towarzystwo 
Neofilologiczne

egzamin maturalny:
język hiszpański

Olimpiada Języka 
Białoruskiego

Uniwersytet Warszawski –
Katedra Białorutenistyki

egzamin maturalny:
język białoruski

Ogólnopolska 
Olimpiada 
Historyczna

Polskie Towarzystwo 
Historyczne w Warszawie

egzamin maturalny:
historia

Olimpiada Języka
Łacińskiego

Polskie Towarzystwo 
Filologiczne w Warszawie

egzamin maturalny:
język łaciński 
i kultura antyczna



Olimpiada ”Losy 
żołnierza i dziej 
oręża polskiego”

Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku, Uniwersytet 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, 
Centralna Biblioteka 
Wojskowa im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie 

egzamin maturalny:
historia

Olimpiada z Wiedzy 
o Polsce i Świecie 
Współczesnym

Uniwersytet Warszawski egzamin maturalny:
wiedza 
o społeczeństwie

Olimpiada 
Biologiczna

Polskie Towarzystwo 
Przyrodników w Krakowie

egzamin maturalny:
biologia

Olimpiada Chemiczna Polskie Towarzystwo 
Chemiczne w Warszawie

egzamin maturalny:
chemia

Olimpiada 
Filozoficzna

Polskie Towarzystwo 
Filozoficzne w Warszawie

egzamin maturalny:
filozofia



Olimpiada 
Geograficzna

Polskie Towarzystwo 
Geograficzne w Warszawie

egzamin maturalny:
geografia

Olimpiada Fizyczna Polskie Towarzystwo Fizyczne 
w Warszawie

egzamin maturalny:
fizyka

Olimpiada 
Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Olimpiady Artystycznej 
w Warszawie

Egzamin maturalny:
historia sztuki lub 
historia muzyki



Unieważnienie egzaminu 

Unieważnienie przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 
następuje w przypadku:

ü stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 
absolwenta,

ü wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali 
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo 
materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych 
w komunikacie o przyborach,

ü zakłócenia przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu 
w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym. 



Terminy egzaminów 
• 4 maja 2020 r. godz. 9.00 – język polski poziom podstawowy

godz. 14.00 – język polski poziom rozszerzony

• 5 maja 2020 r. godz. 9.00 – matematyka poziom podstawowy
godz. 14.00 – język łaciński i kultura antyczna

• 6 maja 2020 r. godz. 9.00 – język angielski poziom podstawowy
godz. 14.00 – język angielski poziom rozszerzony

• 7 maja 2020 r. godz. 9.00 – matematyka poziom rozszerzony
godz. 14.00 – filozofia

• 8 maja 2020 r. godz. 9.00 – biologia
godz. 14.00 – wiedza o społeczeństwie



• 11 maja 2020 r. godz. 9.00 – chemia
godz. 14.00 – informatyka

• 12 maja 2020 r. godz. 9.00 – język niemiecki poziom podstawowy
godz. 14.00 – język niemiecki poziom rozszerzony

• 13 maja 2020 r. godz. 9.00 – geografia
godz. 14.00 – historia sztuki

• 14 maja 2020 r. godz. 9.00 – język rosyjski poziom podstawowy
godz. 14.00 – język rosyjski poziom rozszerzony

• 15 maja 2020 r. godz. 9.00 – język francuski poziom podstawowy
godz. 14.00 – język francuski poziom rozszerzony



• 18 maja 2020 r. godz. 9.00 – fizyka i astronomia
godz. 14.00 – historia

• 19 maja 2020 r. godz. 9.00 – język hiszpański poziom podstawowy
godz. 14.00 – język hiszpański poziom rozszerzony

• 20 maja 2020 r. godz. 9.00 – język włoski poziom podstawowy
godz. 14.00 – język włoski poziom rozszerzony

Egzaminy ustne:
• 9 - 22 maja 2020 r. – język polski
• 6 - 25 maja 2020 r. – języki obce nowożytne



Egzamin w terminie dodatkowym 

ü1 - 19 czerwca 2020 r. – EGZAMINY PISEMNE

ü1 - 6 czerwca 2020 r. – EGZAMINY USTNE



Ponowne przystąpienie do egzaminu 
maturalnego
Zdający ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub 
kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania, jeżeli:

ü chce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku 
przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, 

ü chce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, 

ü nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów 
w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może 
wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy), ale po upływie 
5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go 
w pełnym zakresie. 



Podwyższanie wyników 

ü Można podwyższać wynik egzaminu pisemnego i ustnego.

ü Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub 
zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, 
otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, wydany przez 
komisję okręgową. 



Termin poprawkowy 

Maturzysta, który przystąpił do egzaminu ze wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych i nie zdał tylko jednego przedmiotu 
w części ustnej lub pisemnej, może przystąpić do egzaminu 
poprawkowego.

ü 25 sierpnia 2020 r. – część pisemna

ü 24 - 25 sierpnia 2020 r. – część ustna



Wydawanie świadectw 

4 lipca 2020 r. - przekazanie świadectw do 
szkół przez OKE w Poznaniu



Powodzenia na maturze!


